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บทที่ 5 

กระบวนทัศนใหมเพ่ือการพัฒนา 
 
 แมวาจะมีแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการพัฒนาของประเทศตางๆในอนาคต คือ 
กระแสโลกาภิวัตน แตอยางไรก็ตามจําเปนอยู ดีวิ เคราะหเ ง่ือนไขและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ แนวนโยบายที่จะไดรับการพัฒนาโดยพิจารณาถึง
หลักของ SWOT Analysis กลาวคือ 
 1) S = Strength คือ จุดแข็งหรือถาจะรวมทั้งศักยภาพของประชาชน เชน 
ประชาชนมีความพรอมตอการพัฒนา 
 2) W = Weakness คือ จุดออน หรือ สภาวะตาง ๆ ที่จะเปนจุดดอย เชน ความ
ยากจน ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติอยูเสมอ เชนกัน 
 3) O = Opportunity คือ ในการที่การพัฒนาประเทศจะเปนไปได เชน การอยูใน
สภาวะสงครามหรือ 
 4) T = Threat คือ สภาวะคุกคามหรืออุปสรรคอันไดเกิดขึ้น ซึ่งไดแก สภาวะการณ
ไหลบาของขอมูลขาวสาร จุดเร่ิมกอทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งมักมีปจจัยอ่ืนๆอีกมากมาย 
 
ตารางที่ 4  การวิเคราะหแนวนโยบายดานศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ 
 

จุดแข็ง โอกาส 
(Strength) (Opportunity) 
อุปสรรค จุดออน 
(Threat) (Weakness) 

  
 ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหเง่ือนไขและสถานการณการเปลี่ยนแปลงในการ
สรางพ้ืนฐานทั้งทางดานตางๆ เชน โครงสรางพ้ืนฐานการเขาสังคม โดยสรางพ้ืนฐานทางดาน
เศรษฐกิจ โครงสรางพ้ืนฐานทางการเมืองการปกครอง  โครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิถีชีวิตความ
เปนอยูของบุคคลในชาติดวย ฉะน้ันการพิจารณาทั้งในสวนที่คาดวาจะเปนโอกาสหรือจุดแข็งให
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 5.1  กระบวนการทัศนเพ่ือการพัฒนาในกลุมประเทศเอเชีย 
 5.1.1 ประเทศไทย 
 วิทยาการใหมตางๆ ไดขับเคลื่อนใหระดับการพัฒนาของประเทศตางๆ ที่
เจริญแลว กาวไปอยางรวดเร็วมาก จนเกิดความเหล่ือมล้ํามากขึ้นโดยลําดับ เน่ืองจากประเทศที่
ลาหลังกาวตามไมทัน เม่ือเกิดเศรษฐกิจใหมก็เกิดชองวางทางเทคโนโลยีใหมมากขึ้นโดยเฉพาะ 
ICT และชองวางน้ีไมเพียงแตทําใหระดับความกาวหนาของประเทศตางๆ แตกตางกันเทาน้ัน 
แตยังทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําของสังคมในประเทศอีกดวย ประเทศไทยจึงควรตระหนักถึง
ปรากฏการณ และควรจะเรงแกไขพรอมกับปองกันมิใหเกิดผลกระทบไปในทางที่ไมพึงประสงค
ได เน่ืองจากขอวิเคราะหถึงศักยภาพของประเทศไทย แสดงใหเห็นวาปจจุบันประเทศไทยมีทั้ง
ความเขมแข็ง และความออน โดยจะตองดํารงสภาพอยูกับโอกาสและการคุกคามทามกลางการ
แขงขันของประเทศตางๆในโลก เศรษฐกิจและสังคมใหมอีกยาวนาน 
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเพื่อการพัฒนาประเทศใหเปนสังคมของภูมิ
ปญญาและสังคมแหงการเรียนรูสําหรับชวงเวลา พ.ศ. 2544 - 2553 ประกอบดวยองคประกอบ
หลัก ไดแก 
 1) การลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูที่เหมาะสมและทันการณ 
 2) การสงเสริมใหมีวัตกรรมที่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในระบบ
เศรษฐกิจและสังคม 
 3) การลงทุนและการสงเสริมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ และ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องอยางจริงจังและตอเน่ืองกรอบนโยบายนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศ
ไทยบรรลุเปาหมายสําคัญสามประการ คือ  
 4) เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือพัฒนา
ประเทศ โดยมีเปาหมายในการเลื่อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกลุม ผูตามที่มี
พลวัต (dynamic adopters) อันดับตนๆไปสูประเทศในกลุม ประเทศที่มีศักยภาพเปนผูนํา 
(potential leaders) อันดับตนๆ โดยใชดัชนีผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยีของสํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เปนเคร่ืองประเมินวัด 



 5) เพ่ิมจํานวนแรงงานความรูประเทศไทยจากประมาณรอยละ 12 ของ
แรงงานทั้งหมด ใหเปนรอยละ 30 ซึ่งเทากับคาเฉลี่ยของแรงงานความรูของกลุมประเทศพัฒนา
แลว (OECD) ใน พ.ศ. 2544 ตามสถิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 6) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพ่ิมสัดสวนของมูลคาอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของกับการใชความรูเปนพ้ืนฐานใหมีมูลคาถึงรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GDP) 
 จากวิสัยทัศนและนโยบายดังกลาว นําไปสูการกําหนดกลยุทธการพัฒนา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญไว 5 กลุม คือ 
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government) 
 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce) 
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry) 
 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา (e-Education) 
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e-Society) 
 เม่ือนํากลยุทธทั้ง 5 นี้นํามาดําเนินการ โดยประสานสัมพันธและเชื่อมโยง
การดําเนินการของแตละกลุมดวยการวางแผนและการปฏิบัติที่รอบคอบ บนพ้ืนฐานของปจจัย
สําคัญอีกสามดานที่จะเปนสื่อนําไปสูเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู คือ การ
สรางทรัพยากรมนุษย การสงเสริมนวัตกรรม และโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรม
สารสนเทศ เชื่อวาในสิบปขางหนาประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปสูเปาหมายขางตนไดอยาง
เหมาะสม 

กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาใน นโยบาย IT 2010 
 นโยบาย IT 2010 ไดกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาในแตละกลุมสาขา 
สรุปไดดังนี้ 

ดานภาครัฐ (e - Government) 
 มีเปาหมายในการนํา ICT มาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานบริหารที่สําคัญทุกประเภทของสวนงานของรัฐ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใน พ.ศ. 2547 และพัฒนาบริการท่ีใหแก
สาธารณชนใหไดครบทุกขั้นตอนใน พ.ศ. 2553 
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 ยุทธศาสตรที่ ใช ในการพัฒนาเปนการปฏิรูปงาน
วางแผนและงบประมาณ  การจัดองคกร การพัฒนาบุคลากรของรัฐ 
การพัฒนาการบริหารและการใหบริการโดยรวม โดยมุงใหเกิด



 
ดานพาณิชย (e - Commerce) 

 มีเปาหมายมุงสรางประโยชนโดยรวมในกิจการพาณิชย
ของประเทศ ทั้งในความสามารถในการแขงขันของคนไทย และการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับธุรกิจสงออก การคาและบริการ 
ตลอดจนการบริโภคของประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ ใชเปนการปฎิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาด
ตางประเทศดีขึ้น มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงาน
เก่ียวเนื่อง รวมถึงการจัดใหมีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง มีการ
สรางระบบฐานขอมูลและการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพ่ือชวยในการสงเสริมผูประกอบการขนาด
กลางและยอมใหเปนกําลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจใหม ทั้งน้ีรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทุก
ประเภทและระดับ กับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการ
พัฒนาการพาณิชยใหเจริญม่ังคงตอไป 

ดานอุตสาหกรรม (e - Industry) 
 มีเปาหมายในการสงเสริมและพัฒนาการใชและการผลิตอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชความรูเปนทรัพยากรสําคัญ ใน 
พ.ศ. 2553 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการนํา ICT โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตมาใชประโยชนในการ
พัฒนาขอมูลของศูนยการตลาด และตลาดกลางสินคาอุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั่วไปใหใช ICT รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เองโดยเฉพาะซอฟตแวรและ
อิเล็กทรอนิกส นํา ICT มาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหเปนกําลังสําคัญที่เขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในยุคใหม 
นอกจากน้ัน ใหมีการสรางเสริมการประสานความรูดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใช ICT ใหเปน
ประโยชนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการสรางสรรคใหบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะ
ดาน ICT เพ่ิมขึ้นดวย 

ดานการศึกษา (e - Education) 
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 มีเปาหมายในการสรางความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งหมดของประเทศ เพ่ือ
ชวยกันพัฒนาใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ใชเปนการเนนหนักในการจัดหา จัดสราง สงเสริม สนับสนุน โครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศและอุปกรณเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาและการเรียนรู รวมถึงวิชาการ ความรู 
สารสนเทศตางๆ และผูสอน อันจะมีสวนในการจัดการ และการบริหารการศึกษาและการ
ฝกอบรมทั้งวิชาการและทักษะ เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรูของทรัพยากรมนุษยของ
ไทยใหเปนประชากร กําลังคน และกําลังแรงงานที่มีคุณภาพและสมบูรณดวยภูมิปญญาและการ
เรียนรู สามารถสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมไทยใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมประเทศที่
พัฒนาไปแลวไดโดยเร็ว 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน จะตองลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเรียนรู
ของประชากรไทย อันสืบเน่ืองมาจากสถานภาพของสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิชาการ              
ภูมิประเทศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความรูและสารสนเทศลงใหมากที่สุด 
ผลลัพธคือการยกระดับภูมิปญญาและคุณภาพกับปริมาณของความรูของประชากรไทย
โดยท่ัวไปใหสูงขึ้นโดยลําดับ เพ่ือใหเปนขุมพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนและยาวนานสืบไปในอนาคต 

ดานสังคม (e - Society) 
 มีเปาหมายท่ีจะลดความเหลื่อมล้ําของสังคมอันเปนผลเน่ืองมาจากความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงสารสนเทศและความรู ซึ่งหมายถึงการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปดี
ขึ้นและใกลเคียงกันใหมากที่สุดโดยลําดับ เพ่ือกอใหเกิดเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ใชเปนการพัฒนาองคประกอบที่สําคัญ และจําเปนที่จะสรางให
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณและเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงาม
ของศาสนาแทรกซึมอยูในใจของประชากรทุกหมูคณะแมจะใช ICT และเทคโนโลยีเชิงวัตถุเปน
สวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม ในการน้ีจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศที่ทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยเฉพาะตามความหมายของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหสถาบัน
ความรูมีความสามารถในการสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
สารสนเทศและความรู ทําใหเกิดการสรางชุมชนแหงการเรียนรูสามารถการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคา และรูเทาทันถึงประโยชนและโทษ หรือภัยจากการใช ICT (ศูนยเทคโนโลยี
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 ยุทธศาสตรของ e-Society ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาทิสงเสริมการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของชุมชนเพ่ือ
สรางเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจการเกษตรครบวงจร 
ทั้งน้ีจะไดมีโอกาสสรางความพอเพียงและทั่วถึงในความเปนอยู สงเสริมการพัฒนาระบบ ICT ที่
ใหความรูเก่ียวกับสาธารณสุขมูลฐานและการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกประชาชนโดยทั่งไป 
สงเสริมการใช ICT ในกลุมดอยโอกาสและประชาชนในชนบท รวมถึงการสรางเครือขายระหวาง
กลุมสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดกําลังรวมที่จะสรางภูมิคุมกันของสังคม ซึ่งวิธีการและความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหสังคมไทยมีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็งและมีคุณภาพ สรางความรัก ความ
อบอุน และความปลอดภัยใหแกสมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ในกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  
 5.1.2 ประเทศญี่ปุน  ตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) ประเทศ
ญี่ปุนถือวาเปนอีกประเทศหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศโดยผาน แนวคิด 
นโยบาย รวมทั้งการใชยุทธศาสตรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศใหทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ 
รัฐบาลจึงมีความรูอยางยิ่งที่จะสรางสังคมที่เปยมลนไปดวยความสุขตลอดจนอยูกระแสการ
เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี ฉะนั้นเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ญี่ปุนจึงมีการใช
ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาในขอบเขต 7 ประการคือ 
 (1) การพัฒนาโครงสรางการเรียนรูตลอดชีวิต (the Development of Lifelong 
Learning Structures) 
 (2) การปฏิรูปประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Reforms in Elementary and 
Secondary Education) 
 (3)  การปฏิรูปอุดมศึกษา (Reforms in Higher Education) 
 (4)  การสงเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร (the Promotion of Scientific Research) 
 (5) การปฏิรูปเพ่ือใหทันกับความเปลี่ยนแปลง (Reforms for Coping with the 
Changing Times) 
 (6) การปฏิรูปการบริหารการศึกษาและงบประมาณ (Reforms in Educational 
Administration and Finance) 
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 (7) กลไกสําหรับสงเสริมการนําการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Mechanisms 
for Facilitating the Implementation of Educational Reform) 
 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 หลังจากคณะรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายเรงดวนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแลว 
กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ไดกําหนดมาตรการสําหรับการดําเนินปฏิรูป
การศึกษา โดยใหอํานาจการดําเนินงานแกคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา (Central 
Council for Education) คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (University Council) และคณะกรรมการ
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning Council) ในการที่จะนําขอเสนอแนะการปฏิรูป
การศึกษาไปสูการปฏิบัติ และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ก็ไดจัดตั้ง กองบัญชาการเพ่ือ
การนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ (Monbusho Headquarters for the 
Implementation of Educational Reform) ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาฯ เปน
ประธาน 

เน้ือหาสาระนโยบายดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
 กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม ไดดําเนินการ โดยเนนเนื้อหาสาระ
ที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 1.  การใหความสําคัญกับปจเจกบุคคล (Individuality) 
 2.  การเปลี่ยนเขาสูระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
 3.  การปรับตัวใหทันความเปลี่ยนแปลงไปสูศตวรรษที่ 21 
  3.1 สังคมนานาชาติ 
  3.2  สังคมยุคขอมูลขาวสาร 
 4.  มาตรการที่เปนรูปธรรมในการปฏิรูปการศึกษา 
  4.1  การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
   -  แกไขการเนนภูมิหลังการศึกษาของปจเจกบุคคล 
   -  สงเสริมบทบาทและความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน 
   -  สงเสริมกีฬาตลอดชีวิต 
   -  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 
    “Lifelong Learning Town” 
  4.2  การปฏิรูประบบอุดมศึกษา 
   -  ใหอิสระสถาบันอุดมศึกษา 
   -  สงเสริมความรวมมือระหวางสถาบัน 
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   -  ปฏิรูปกระบวนการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 
   -  สงเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
   -  สงเสริมความรวมมือกับชุมชน (ฉันทนา จันทรบรรจง, 2540 : 4) 
  4.3  การปฏิรูปการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา 
   -  สงเสริมการศึกษาดานจริยธรรม 
   -  สงเสริมการแสดงออก ความคิดริเริ่ม 
   - ปฏิรูประบบตําราเรียน 
   - ปรับปรุงคุณภาพครู 
   -  สงเสริมการศึกษาระดับอนุบาลและการศึกษาพิเศษ 
   -  ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนและสิ่งแวดลอมภายใน 
   -  การจัดการเรียนการสอนสัปดาหละ 5 วัน 
  4.4  การปฏิรูปเพ่ือรับกับความเปนสังคมนานาชาติ 
   -  การศึกษาของเด็กญ่ีปุนในตางประเทศและที่กลับประเทศ 
   - การเปดโรงเรียนรับสังคมนานาชาติ 
   - ปรับปรุงการศึกษาภาษาตางประเทศ 
   - ปรับปรุงการสอนภาษาญี่ปุนสําหรับชาวตางชาติ 
  4.5  การปฏิรูปเพ่ือรับกับความเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร 
   -  สงเสริมความมีจริยธรรมทางขอมูลขาวสาร 
   -  ปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการเรียนที่สอดคลองกับยุคขอมูล 
   -  สงเสริมการวิจัย พัฒนาและใชสื่อสารสนเทศในการศึกษา 
   - สรางส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการใชขอมูลขาวสาร 
  4.6  การปฏิรูปการบริหารการศึกษาและงบประมาณ 
   -  การแกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษาและหลักสูตร 
   -  สงเสริมการกระจายอํานาจ 
   -  การใชประโยชนจากโรงเรียนเอกชนกวดวิชา 
   -  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองตอบการปฏิรูปการศึกษา 
   - ทบทวนการเริ่มตนปการศึกษาจาก ฤดูใบไมผลิ เปนฤดูใบไมรวง 

จากแนวนโยบายดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาดังกลาว จึงทําใหประเทศญ่ีปุนไม
เพียงแตพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศเทาน้ัน แตผลที่การจากกระบวนการๆดังกลาว



 5.1.3 ประเทศเวียดนาม 
 ประเทศเวียดนามเปนอีกประเทศหน่ึงในเอเชียที่มี
แนวนโยบายทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไดสําเร็จอีก
ประเทศหนึ่ง ตั้งแตป ค.ศ. 1975 เปนมาเม่ือมีการรวมตัวกันของ
ประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต การศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาประเทศมีลักษณะเนนความสําคัญหลายประการเชน 
การเนนความม่ันคงทางการเมือง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ตลอดจนอํานาจของรัฐที่ ส วนกลางในการจัดการบริหาร 
(Centralization) จึงทําใหเกิดปญหาทางการศึกษาที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ
โลกาภิวัฒน ซึ่งปญหาดังกลาวไดแก 
 -  ปริมาณและคุณภาพลดต่ําลงในทุกระดับของการศึกษาทั่วไป 
 -  มีความสัมพันธกันขึ้นระหวางการอาชีวศึกษากับตลาดแรงงาน 
 -  การอุดมศึกษาไมสัมพันธกับการวิจัย ผลผลิตและสหภาพแรงงาน 
 -  ขาดจํานวนและคุณภาพของผูสอน 
 -  ขาดเงินและโครงสรางพ้ืนฐานของการศึกษา รวมทั้งการใชที่ไมมีประสิทธิภาพ 
 -  ระบบและการจัดการไมเหมาะสม 
 -  ขาดการศึกษาและการอบรมที่จําเปนตอสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
 จากสภาพปญหาดังกลาว จึงทําใหประเทศเวียดนามมีแนวคิด นโยบายทางดาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศดังนี้ 
 1. ยกระดับสติปญญาของประชาชน 
 2. ยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 
 3. สรรหาสงเสริม และใชประโยชนจากกลุมอัจฉริยะ 
 4. ขยายขอบขายของการศึกษาใหครอบคลุมในทุกวิธีการของการศึกษา 
 5. ระดมความรวมมือจากทุกฝาย 
 6. พัฒนาคุณภาพใหสูงขึ้น 
 7. เรงพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
 8. พัฒนาใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมและการพัฒนา 
 9. สรางงานใหประชาชน  (ไพฑูรย สินลารัตน, 2541 : 44) 
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 อน่ึงจะเห็นไดวารัฐบาลเวียดนามไดตั้งเปาหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเปน 3 
ประการคือ 
 1. การแกปญหาพ้ืนฐานของประชาชน แนวทางนี้มุงใชระบบเศรษฐกิจแบบใหม เพ่ือ
สงเสริมใหประชาชนมีการกินอยูที่ดีขึ้น โดยสงเสริมใหประชาชนมีบทบาท มีความคิด ในการ
ชวยตัวเองและชวยพัฒนาประเทศในดานตางๆ สงเสริมความรูและความสามารถดานตางๆ ให
ประชาชนอยางเต็มที่ สงเสริมใหเรียนรูวิทยาการและวิธีการใหมๆเพื่อใหชวยตัวเองและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
 2. ตั้งเปาใหเทียบเทากับประเทศเพื่อนบานในระดับกลาง (Medium developing 
Counties) ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปดกวางและการขยายตัวอยางกวางขวางของ
เศรษฐกิจเวียดนาม ทําใหผูนําและชาวเวียดนามมีความเชื่อวาแนวทางการพัฒนาประเทศที่ผาน
มาเปนแนวทางที่เหมาะสม และจะชวยใหชีวิตและความเปนอยูของประชาชนชาวเวียดนามดีขึ้น  
 3. ป ค.ศ. 2020 เวียดนามจะมีมาตรฐานชีวิตเทียบเทาประเทศอุตสาหกรรม 
(Industrial one) เชน ประเทศเกาหลี สิงคโปร และฮองกง 
 สวนนโยบายทางดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศน้ัน เวียดนามไดกําหนดลักษณะ
เดน 3 ประการ คือ 
 1. เห็นไดวา แนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตรทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให
ความสําคัญตอการพัฒนาสรางพ้ืนฐาน (Intra structure) เปนสําคัญแตอยางไรก็ตามรัฐบาลไม
ลืมที่จะใหความสําคัญตอการพัฒนาดานปจเจกบุคคล (Individuality) ดวย ฉะน้ันในชวงน้ี (ค.ศ. 
2002) รัฐบาลเวียดนามจึงจัดสรรงบประมาณสูการพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ 
 5.1.4 ประเทศลาว 
 ประเทศลาวเปนอีกประเทศ
หน่ึงที่ดอยพัฒนาในประเทศแถบเอเชีย และอยู
ในระหวางการพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย
ในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอา
บริบทดานศึกษามาเพ่ิมวัฎจักรสําคัญในการ
พัฒนาประเทศซ่ึงจุดมุงหมายนั้นมีดังตอไปน้ี 
 1. เพ่ือกระจายการศึกษาไปสู
พลเมืองทุกคน ไมวาเขาเหลาน้ันจะอยูหางไกล 
บนภูเขาอันสลับซับซอน กันดาร เปนชนกลุมใด เพศใด และมีฐานะความเปนอยูยากจนเพียงใด 
ทั้งน้ีเพ่ือใหการศึกษาที่เขาไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
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 2. เพ่ือสรางความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงทั้งประเทศ เพราะแต
เดิมมาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของแขวง (จังหวัดหรือรัฐ) ซึ่งเปนองคกรสวนทองถิ่นโดยตรง 
แตความพรอมดานตางๆ ความสนใจ และความตองการตางกัน ทําใหผลการศึกษามีคุณภาพไม
ทัดเทียมกัน จะจัดการศึกษาไดดีเฉพาะในแขวงใหญที่เจริญเทานั้น เชน กําแพงนครเวียงจันทน 
(เทียบเทาแขวง) แขวงเวียงจันทน แขวงสวรรณเขต และแขวงจําปาสัก ที่เหลือสวนใหญ
ประมาณ 14 แขวง ยังมีปญหาดานการจัดการศึกษาอยูมาก 
 3. เพ่ือใหการศึกษาตอบสนองระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงใหมเปน “ระบบ
เศรษฐกิจการตลาด” โดยตองพัฒนาแนวคิด ความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดี 
เพ่ือเอ้ือและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจใหม 
 4. เพ่ือจัดการศึกษาพ้ืนฐานใหกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพลเมืองทุกคนควร
จะไดรับการศึกษาอยางนอย ระดับประถมศึกษา หรืออานออกเขียนได เพ่ือใชเปนส่ือในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต อาชีพ และสุขภาพอนามัยสมควรแกอัตภาพ จึงจําเปนตองจัดใหการ
ประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ 
 5. เพ่ือใหการศึกษาเทาทันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถปรับตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูยุคโลกไมมีพรมแดน 
 6. เพ่ือใหการศึกษาชวยปรับความเชื่อและแนวคิดบางอยาง เชน การไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา การมีจารีตประเพณีที่ไมใหสตรีหรือเด็กหญิงเขาเรียนหนังสือของชน
เผาตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหการศึกษาสรางความเทาเทียมกันระหวางเพศ โดยพยายามใหมีสิทธิตางๆ 
ของสตรีทัดเทียมกับบุรุษ 
 7. เพ่ือให “ภาษาลาว” เปนภาษากลางในการสื่อสารของชนเผาทั้งหมดของประเทศ 
เพ่ือประโยชนตอเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
 8. เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการศึกษาใหเปนแนวตั้ง (Vertical) อันจะ
นําไปสูความเสมอภาคในการศึกษาของทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ กอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารการศึกษา คือ การใหบริการดานการจัดการศึกษาไดรวดเร็วขึ้น 
 9. เพ่ือปรับปรุงการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐาน และความเปน
สากลมากขึ้น กอปรทั้งสรางผูนําทางการศึกษาทีมีความรูและความสามารถในระดับสูง (ธีระ              
รุญเจริญ, 2541 : I - ii) 



 แตโดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวารัฐบาลมีเปาหมายเพ่ือสรางคนรุนหนุมใหมีความรู 
ทักษะ มีทัศนะคติ ความสามารถ ดานเทคนิค วิทยาศาสตรสาขาตางๆ ปลูกฝงแนวคิด รักชาติ 
สามัคคีผูกพันกับประชาชนบรรดาเผาตางๆภายในประเทศ และบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในโลก 
(บุญอุม ประภัสรางค, 2540 : 1) ทําใหพลเมืองลาวทุกคนตระหนักถึงสิทธิ์ผลประโยชน และ
ภาระหนาที่ รูจักดูแลและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ปลูกฝกแนวคิดพ่ึงตนเอง สราง
ความเขมแข็งดวยตนเอง รูประหยัด สรางจิตสํานึกถึงประโยชนแกสวนรวมดวยความซื่อสัตย มี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานดวยความบริสุทธิ์ใจ มีความริเริ่มพรอม
ประกอบสวนปกปกรักษา และพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองยิ่ง 
 

ทิศทางยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
 จุดหมายท่ี 1 จัดตั้ง และกระตุนพนักงานเจาหนาที่และประชาชนเผาตางๆไดเรียน 
และบํารุงวัฒนธรรม ใหสามารถนําความรูวิทยาศาสตรเทคนิคไปใชในการผลิต ในงาน ในการ
ตอสูและในการดํารงชีวิต 
 โดยจุดหมายแรกคือ ใหสามารถจัดการประถมศึกษา โดยทั่วไปสําหรับชาวหนุมสาว 
และเยาวชนที่มีอายุตั้งแต 6-14 ป ใหพนักงานเจาหนาที่ทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา รวมทั้งการลบลางการไมรูหนังสือใหแกผูอานเขียนไมได (ผูกีกหนังสือ) 
 จุดหมายท่ี 2 เอาใจใสขยายและยกระดับคุณภาพของโรงเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล     
ที่สํานักงานองคการ โรงงาน โรงจักร โรงเรียน โรงพยาบาล และท่ีคนหมูมากทํางาน และปลุก
ระดมใหทุกคนเอาใจใสการศึกษาของอนุชน และขยายหนวยฝากเด็ก 
 จุดหมายที่ 3 ปฏิรูปการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมุงผลิตชางเทคนิค และ
พนักงานวิทยาศาสตรที่จงรักภักดีตอพรรค ตอประเทศและติดพันกับประชาชน และมี
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 จุดหมายท่ี 4 เอาใจใสขยายการศึกษาในเขตภูดอย เขตหางไกล ตั้งหนาผลิต
พนักงานดานตางๆท่ีเปนคนชนเผาเพ่ือมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 จุดหมายที่ 5 ผลิตและฝกอบรมพนักงานบริหารการศึกษาและครูอาจารยใหมี
ความรู ความสามารถในการสอน และจงรักภักดีตอพรรคมีศีลธรรม มีความรูดี มีวิชาเฉพาะเกง 
และใหความสนใจนักเรียนและประชาชน และสามารถปฏิบัติหนาที่พรรค และรัฐมอบหมายได 

แนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตรทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
 1)  โรงฝากเด็กและโรงเรียนอนุบาล 
 (1)  ใหประชาชนรวมกันจัดตั้งขึ้น สวนรัฐจัดขึ้นเฉพาะที่จําเปน เชนในเขต
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมใหม 
 (2) ใหแผนการศึกษารวมกับสหพันธสตรี และแผนกสาธารณสุขรวมกัน
ประชาสัมพันธและรวบรวมประชาชนใหรวมกันดําเนินการจัดตั้ง 
 (3)  เลือกหนุมสาวไปเขารับการฝกอบรมเปนครูอนุบาล โดยจัดสวัสดิการให
ตามความเหมาะสม 
 2) การบํารุงวัฒนธรรม 
 (1)  จัดการเรียนในหลายรูปแบบ โดยคํานึงถึงหรือใหสอดคลองกับสภาพการ
ผลิตและงานที่ผูเรียนตองทําประกอบ 
 (2)  จัดหาแบบเรียน และอุปกรณการเรียนรูใหเพียงพอ 
 (3)  ระดมผูมีความรูมารวมสอน และอบรมวัฒนธรรม 
 (4)  ปรับปรุง และสรางโรงเรียนวัฒนธรรม 
 (5)  ปรับปรุงโรงเรียนหนุมสาวชนเผา โดยรัฐลงทุนในระยะตนแลวใหโรงเรียน
ชวยเหลือตนเองตอไป 
 (6)  ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอสภารัฐมนตรีเก่ียวกับ การจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือใหแกครูและผูเรียน 
 (7) ปลุกระดมมวลชนอยางมีระบบเปนกระบวนการใหบรรลุความสําเร็จตามที่
คาดหมายไว เชน การลบลางการไมรูหนังสือ 
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 (8) ทําหลักสูตร แบบเรียน และวิธีสอน อบรมวัฒนธรรมใหกะทัดรัด ครอบคลุม
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจและสังคม และเทคนิคในการผลิต เพ่ือใหนํามาใชในการผลิต 
และพัฒนาชีวิตความเปนอยู 
 3)  สามัญศึกษา 
 สามัญศึกษาเปนพ้ืนฐานวัฒนธรรม เปนสวนประกอบสําคัญตอการพัฒนารอบ
ดานของพลเมือง โดยใหดําเนินดังนี้ 

 (1)  จัดการประถมศึกษาสําหรับประชาชนทุกคน 
 (2)  ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือสนองความตองการของผูเรียน 
 (3)  ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีแผนการ และสอดคลองกับ

การพัฒนาชางเทคนิค และพนักงานวิทยาศาสตรเทคนิค 
 (4)  เอาใจใสตอคุณภาพของสามัญศึกษาเปนพิเศษ โดยการ 
  -  กําหนดจุดหมาย สรางคนลาวใหมสังคมนิยมใหแตละระดับการศึกษา 
  -  ปฏิรูปหลักสูตร แบบเรียน และวิธีสอน 
  -  ปฏิรูปงานการผลิต และฝกอบรมครู และผูบริหารการศึกษา 
  -  กอสรางอาคารสถานที่ของโรงเรียน ตามรูปแบบของโรงเรียนใหม 
  -  ปรับปรุงแกไขการบริหารการศึกษา การช้ีนําการศึกษาและการ

ปรับปรุงงานนโยบายและดําเนินการตามแบบแผนที่เหมาะสม 
 4)  การปฏิรูปอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย 
  (1)  คนควาความตองการดานจํานวน และระดับของนักวิชาการ สําหรับ 15-20 
ป ขางหนา 
  (2)  สรางแผนการผลิตทั้งภายใน และตางประเทศใหเหมาะสม และถา
สาขาวิชาใดตองการมากอาจสงไปเรียนในประเทศเพื่อนบาน โดยไมตองตั้งโรงเรียนขึ้นภายใน
อีก 
  (3)  แสวงหาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือผลิตพนักงาน
วิทยาศาสตรเทคนิคในระดับผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร 
  (4)  ดัดแปลงหลักสูตรและอุปกรณอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยใหทันสมัย 
โดยเฉพาะดานอิเล็คทรอนิกส และชีววิทยา 
  (5)  เลือกเฟนเอานักศึกษาที่เรียนเกงและเปนพลเมืองดี เปนอาจารยสอน เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลว 
  (6)  ใหยศและวิทยฐานะ รวมทั้งแนวทางในการใชและอุดหนุนอาจารยเหลาน้ัน 
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  (7)  ปรับปรุงวิธีการใหการศึกษา โดยใหสัมพันธกับการผลิต การใชและ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เพ่ือยกคุณภาพการผลิต 
  (8)  ใหสภาวิทยาศาสตร และเทคนิคแหงรัฐมีโครงการใหมหาวิทยาลัย และ
สถาบันคนควาตางๆเขารวมในการศึกษาคนควาวิทยาศาสตรและรวมกําหนดระเบียบการ
คนควาศึกษา เปนตน 
  (9)  ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เขาเรียน ใหสอดคลองกับ
แนวทางของพรรค 
  (10)  ปรับปรุงระบบบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย 
   -  เพ่ือรับประกันคุณภาพ และความสามารถในการลงทุนและครูอาจารย 
   -  เพ่ือใหโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นตน และชั้นกลาง อยูในความรับผิดชอบ
ของแขวง(จังหวัด) สวนกลางดําเนินการเฉพาะการผลิตชางเทคนิคระดับสูงเทาน้ัน 
 5)  การปฏิรูปการผลิตและการฝกอบรมครู 
  (1)  เอาใจใสตอชีวิต ความเปนอยูของครูทั่วประเทศ 
  (2)  ดําเนินการฝกอบรมครูอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
  (3)  ปฏิรูปการผลิตครู และปรับปรุงบูรณะโรงเรียนฝกหัดครู โดยถือวา เปน
งานหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ 
   -  กําหนดจุดมุงหมายของการผลิตครูใหมใหชัดเจน 
   -  กําหนดมาตรฐานสามัญศึกษาขั้นต่ําในการเขาเรียน ครูอนุบาลเลี้ยง
เด็ก ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษาตอนตน และครูมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกําหนด
จํานวนปที่เรียนดวย 
 6)  การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาในโรงเรียน 
  (1)  เพ่ิมทวีความรับผิดชอบของสังคม ของทุกแผนกการ ขององคการจัดตั้ง
มหาชน เชน ชาวหนุมสาว ประชาชนปฏิวัติลาวใหรับผิดชอบตอการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
  (2)  ใหครอบครัวพอแมเด็กรับผิดชอบในการศึกษาอบรมของลูกหลาน 
  (3)  ใหสหพันธสตรี สหพันธกรรมบาล แนวลาวสรางชาติ และกองทัพมีความ
รับผิดชอบตอการศึกษาของเยาวชน ตั้งแตโรงเลี้ยงเด็ก-อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย 
 7)  การเพิ่มทวี การลงทุนใหแกการศึกษา 
  (1)  ตองลงทุนดานการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม ในทุกเรื่อง 



   -  รัฐระดับศูนยกลางลงทุนการผลิตและฝกอบรมครู การกอสรางพื้นฐาน 
การใชจายดานวิชาการ 
   -  รัฐระดับทองถิ่น แขวงและเมือง รับผิดชอบคาใชจายในการกอสราง
พ้ืนฐานและครูมัธยมศึกษาตอนตน และโรงเรียนวิชาเฉพาะ 
   -  ตาแสง (ตําบลเลิกใชแลว) บาน ประชาชน และรากฐานการผลิต
รับผิดชอบการกอสรางพ้ืนฐานใหโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล เลี้ยงเด็ก โรงเรียน
บํารุงวัฒนธรรมของบาน 
  (2)  ใหกระทรวงศึกษาธิการผลิตอุปกรณการศึกษา และซื้อวัสดุอุปกรณจาก
ตางประเทศเพื่อนํามาใชในการจัดการศึกษา 
 8)  การแสวงหาความรวมมือจากตางประเทศ ในการผลิตและฝกอบรมอาจารย
มหาวิทยาลัยและพนักงานวิทยาศาสตร 
 9)  การเพิ่มทวีการนําพารอบดานของพรรค และการบริหารของรัฐในการ
ปฏิบัติตามจุดหมาย และยุทธศาสตรการศึกษา 
 เราจะเห็นไดวานโยบายทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศลาวนั้นก็คงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆ อน่ึงเปนผลมาจากทางดานการเมืองการปกครองของประเทศ ฉะน้ันจึง
ตองฝากความหวังไวกับรัฐและผูมีอํานาจตอไป 

5.1.5 ประเทศสิงคโปร 
 ถาจัดลําดับการพัฒนาประเทศตางๆในเอเชีย ทีมี
สิทธิ์ชีวัดความเจริญของประเทศ สิงคโปรเปนอีกประเทศหนึ่งที่นา
นํามาศึกษา ดวยเหตุผลที่สภาพทางกายภาพของประเทศนั้นมี
ลักษณะเปนเกาะ แตสิงคโปร เองก็สามารถพัฒนาประเทศให
กลายเปน “ประเทศตัวอยาง” ในเขตภูมิภาคเอเชียไดอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปน “เกาะแหงอัจฉริยะ” (IT 
200- A Vision of an Intelligent Island) การกําหนดวิสัยทัศนดังกลาวมีขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2534 
โดยรัฐบาลไดดึงเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมากับการจัดการศึกษาฉะนั้นสิงคโปรจึงเปนประเทศ
หน่ึงในบรรดาประเทศชั้นนําของโลกที่มีโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศ (Information) ที่มี
ความกาวล้ํานํายุคทุกๆดานเพ่ือการพัฒนาประเทศตอไป 

ยุทธศาสตรทางดานการพัฒนาประเทศ  
 การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศของสิงคโปรนั้นจะเนนยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ การ
สรางชาติ ความสามัคคีของคนในชาติ สรางกําลังคนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
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 (1)  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ พัฒนา
สิงคโปรใหเปนศูนยกลางระดับ สงเสริมกลไกทางเศรษฐกิจสงเสริมศักยภาพของบุคคลากร และ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
 (2)  ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปรไดกําหนดไห
คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและชาติ (National Science And Technology 
Board: NSTB) ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทและหนาที่สําคัญดังนี้ 
 1.  สงเสริมอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา 
 2.  จัดตั้งและใหเงินทุนแกศูนย สถาบันตางๆ ดานการวิจัย 
 3.  พัฒนากําลังคนดานการวิจัยและพัฒนา 
 4.  พัฒนาการสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อดําเนินงานวิจัยและพัฒนา 
 5.  ใหความรวมมือดําเนินการรวมกับองคการระหวางประเทศ และประเทศ
อ่ืนๆดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 6.  สงเสริมใหประชาชนทั่วไปใหความสนใจและเห็นความสําคัญของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผน สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541 : 43) 
 (3)  ยุทธศาสตรดานวัฒนธรรม โดยประเทศมีกําหนดแผนใหความชวยเหลือนัก
นวัตกรรม (Innovator’s Assistance Scheme) เปนแผนที่ใหความชวยเหลือแกนักนวัตกรรม
หรือนักประดิษฐ เพ่ือนํานวัตกรรมมาใชในการผลิตสินคาเพ่ือสงเสริมสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 (4)  การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน โดยรัฐบาลสิงคโปรไดปฏิบัติในการสรางแรงจูงใจ
โดยใหสนับสนุนในดานการเงินชวยเหลือการฝกอบรมตางๆโดยเฉพาะการฝกอบรมทักษะฝมือ
แรงงาน นอกจากน้ีรัฐบาลยังสงเสริมการจัดตั้งสถาบันเทคนิคศึกษาเพื่อการสอนทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ (Theory through Practice) รวมทั้งรัฐบาลยังมีโครงการการศึกษาตอเน่ือง (Continuing 
Education Program) เพ่ือมุงพัฒนากําลังแรงงานใหมีความเชี่ยวชาญ หรือมีทักษะที่ดีเพ่ือการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพตอไป 



 ถึงแมวาประเทศสิงคโปรรัฐจะเปนเกาะเล็กๆ แตนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศนั้นประสบผลสําเร็จเปนอยางมากเพราะวิสัยทัศนของผูนํา เจตนารมณทางการเมือง 
เสถียรภาพทางการเมือง ประสิทธิภาพรัฐบาล การกระจายอํานาจ ยุทธศาสตร แตที่สําคัญคือ 
การสรางความรวมมือของพลังประชาชนที่จะนําประเทศไปสูความเจริญอยางแทจริง 
 

5.1.6 ประเทศศรีลังกา 
 ตั้งแตประเทศศรีลังกาไดรับเอกราช
แล ว  น โยบายกา รศึ กษ าขอ งปร ะ เทศ ได มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม มีการ
พัฒนาการศึกษาแบบใหเปลาและภาษาประจําชาติซึ่งถือ
วามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในเขตชนบท มีการเนนหนัก
ทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น ในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษก็กลายมาเปน
ภาษาที่สองในการติดตอส่ือสาร  

นโยบายทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
 1.  นโยบายและจุดมุงหมายทางการศึกษาของชาติที่ปรากฏอยูใน White Paper มี
ดังตอไปน้ีการจัดการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไปตองจัดใหกวางขวางใหประชาชนไดเรียนโดยทั่วถึง ซึ่ง
จะทําใหทัศนคติ คุณภาพ บุคลิกภาพ และความรูสึกรับผิดชอบของพลเมือง ไดพัฒนา
ความสามารถยิ่งขึ้น ในอันที่จะประกอบกิจการงานใหเปนประโยชนตอชาติ และมองเห็นการไกล 
 2.  การกระตุนของการฟนฟูชาติ ทําใหคนมีความพอใจสังคมวัฒนธรรมของชาติและ
มีความเขาใจในคุณคาของมนุษยอยางแทจริง 
 3.  การเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับอาชีพ และความสามารถทางวิชาการ และกระทําให
นักศึกษามีประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหนักศึกษากลาที่จะลงมือเก็บเก่ียว ทรัพยากรของชาติที่มีอยู
ในประเทศ นํามาใชประโยชนและทํางานทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพาณิชย 
เพ่ือความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ (ธงชัย สมบูรณ 2544 : 79 - 80) 
 จะเห็นไดวานโยบายการศึกษาของรัฐบาลศรีลังกาไดกระตุนใหการศึกษาแก
ประชาชนเพื่อการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม พรอมทั้งปลูกฝงใหเด็กมีความรักชาติและเห็นคุณคา
ของการอยูรวมกัน นอกจากน้ีรัฐบาลยังไดตระหนักถึงการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยตน
การศึกษาของชาติในปจจุบัน นอกจากน้ีจะเห็นไดวารัฐบาลถือวาการศึกษาเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยตามรัฐธรรมนูญไดระบุวา ความมุงหมายของการศึกษา คือ การกําจัดความไมรู
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5.1.7 ประเทศเกาหลีเหนือ 
 ด วยปรัชญาการศึกษาของ
เกาหลีเหนือมีรากฐานแนวความคิดของกลุม
คอมมิวนิสตรวมทั้งแนวความคิดที่ไดเผยแพรไป
ยังประเทศสังคมนิยมอ่ืนๆดวย ดังน้ันจุดมุงหมาย
การศึกษาน้ีจึงมุงใหประชาชนท่ีอยูในวัยเด็กจะ
ไดรับการศึกษามากขึ้น ซึ่งการศึกษาจะนําไปสู
การพัฒนาดานความประพฤติ บุคลิกภาพและ
กิริยาวาจา ซึ่งเปนความตองการทางศีลธรรมของ
การศึกษามี 3 สวน คือ 

กลุมคอมมิวนิสต หัวใจของจุดมุงหมายของ

 1.  การศึกษาประวัติศาสตรของระบบทุนโดยเฉพาะแบบวิภาษวิธี 
 2.  การปดกั้นการปฏิรูปที่รุนแรง 
 3.  การใหความจงรักภักดีตอรัฐ 
 จากคุณลักษณะของจุดมุงหมายของกลุมคอมมิวนิสตจะเปนการชวยสนับสนุนในการ
สรางประสิทธิภาพและประโยชนตอเศรษฐกิจ รวมทั้งดําเนินงานทางการศึกษา แตอยางไรก็ตาม
การวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันไมใชจุดสําคัญที่สุด การพัฒนาการศึกษาโดยให
โรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและศึกษาวิชาชีพตางหาก ตลอดจนการสรางสถานที่การศึกษา
นอกระบบ       โรงเรียนสําหรับการสรางงานใหมเพ่ือการพัฒนาประเทศตอไป  

นโยบายทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 
 1.  คนหนุมสาวจะตองไดรับการขัดเกลาอบรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยตอพรรค
คอมมิวนิสต และการปฏิรูปเพ่ือการพัฒนา 
 2.  การศึกษาจะตองควบคูไปกับการพัฒนาทางดานแรงงาน 
 3.  การศึกษาทางดานวิชาชีพจะตองมีความสําคัญ 
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 4.  จะตองมีการฝกอบรมหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว โดยเฉพาะการ   
อบรมทางดานวิชาชีพ 
 5.  การศึกษาผูใหญตองใหความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการฝกทักษะวิชาชีพ 
 6.  ทุกคนจะตองมีความซาบซึ้งในวิชาวรรณคดีและศิลปศาสตร ซึ่งตองสอดคลอง
กับกลไกของ Chullima 
 7.  พรรคคอมมิวนิสต (The Communist Party) จะตองมีการปรับปรุงวิธีการแนะนํา
และการดูแลควบคุมในทุกสวน เพ่ือใหการสงเสริมทางการเมืองของพรรคจะไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี (ธงชัย สมบูรณ, 2544 : 92-95) 
 นโยบายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศของเกาหลีเหนือดังกลาว อาจจะกลาวได
วา พรรคคอมมิวนิสตมีบทบาทอยางมากในการวางนโยบายทางการศึกษารวมทั้งกําหนด
ทิศทางของการศึกษาวาจะดําเนินไปอยางไรจึงจะทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาและทันตอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเหมือนทุกๆประเทศเจริญอยูในขณะนี้ดวย 
 

5.2 กระบวนทัศนเพื่อการพัฒนาในกลุมประเทศยุโรป 
5.2.1 ประเทศอังกฤษ 

 ประเทศอังกฤษเปนอีกประเทศหน่ึงในโลกที่
มีประวัติศาสตรทางการศึกษา อันยาวนาน  แตสิ่งหน่ึงที่ทําให
ประเทศมีความเจริญกาวหนา  กลาวคือ  นโยบายทางการ
ศึกษานั่นเองที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ  ซึ่งนโยบาย
การศึกษาของประเทศมีดังนี้ 
 1. การพัฒนาจะตองเนนใหสอดคลองกับ
อายุ  ความสามรถ  และความถนัด  (age  ability  aptitude)   
 2. การศึกษาจะเปนนโยบายหลักในการ
พัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
คนใหมีทักษะที่เชี่ยวชาญ (well-skilled) 
(Cookson,P.W.,Sadovnik,A.P and Semel,S.F,1992 : 211) 
 3. การศึกษาตองพัฒนาความรูขึ้นมาใหมโดยอานการวิจัยหรือศึกษาคนควา
หาขอมูลใหมทั้งทางดานวิทยาศาสตรและสังคม  ศาสนา 
 4. การศึกษาตองพัฒนาใหสอดคลองกับความสามารถของคนในทุกๆ ดาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในดานความรูเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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 5. การพัฒนามุงเนนใหประชาชน 
จากนโยบายทางดานการศึกษาของประเทศอังกฤษจะเห็นไดวา  โดยภาพรวม

รัฐบาลมุงสรางความแข็งแกรงทางการศึกษาในทุกๆ ดาน เพ่ือที่จะใหคนเขาใจถึงบริบทพ้ืนฐาน
ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง  อันจะนํามาซ่ึงรากฐานแหงการพัฒนาใน
ทุกๆ ดานตอไป 

5.2.2  ประเทศรัสเซีย 
 รัสเซียเปนประเทศที่มีการพัฒนาประเทศที่
ยาวนานเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ  การลมสลายของรัสเซียในป 
ค.ศ. 1991 สังคมโลกไดพบกับการรวมตัวใหมเปนเครือจักรภพ
รัฐอิสระ (Commonwealth of Independent States)  ซึ่งมี
ทั้งหมด  15  รัฐ  ถึงแมวารัสเซียจะแตกออกเปนประเทศเล็กๆ 
แตประเทศก็ยังใหความสําคัญกับการใชบริบททางดานการศึกษา
เปนตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาซ่ึงนโยบายของประเทศมีดังนี้  

 1. สงเสริมใหประชาชนมีความเปนสังคมนิยมมากขึ้น 
 2. ใหมีความรักชาติ 
 3. สงเสริมใหประชาชนมีอิสระเสรีภาพของการศึกษา 
 4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางดานวิชาชีพ  (Occupation) 
 5. การศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหดีขึ้น 

 6. การศึกษาจะเพิ่มการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
(Postlethwaite, T.N.,1988 : 606 ) 

 7. การศึกษาของรัสเซียไมมีการแบงแยกความสามารถของเด็กนักเรียน 
จะเห็นไดวาโดยภาพรวมของนโยบายประเทศเพื่อใหประชาชนเขาใจในลัทธิการ

ปกครอง  ยังเนนถึงความรักชาติ  แตสิ่งหนึ่งที่ปรากฏออกมาทางดานนโยบายการศึกษา  คือ  
อิสระภาพในการเลือกเรียน  การพัฒนาดานวิชาชีพ  (Cares Education)  ถือวาเปนพื้นฐานที่
สําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

5.2.3  ประเทศเยอรมัน 
 ในดานเชิ งนโยบายกับการพัฒนา
ประเทศน้ี ประเทศเยอรมันมีความมุงมันในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนจนทําให
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 1. ผสมผสานการใชสื่อแบบใหมในชั้นเรียน 
 2. บูรณาการสื่อแบบใหมเพ่ือปรับปรุงการ 
 3. ใหการอบรม  ICT  แกบุคลากรครูทุกระดับ 
 4. สงเสริมและผลักดันใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารทางดานรูปแบบวิธีการสอน  
และเขาใจการใชรูปแบบหองสมุดเสมือนจริง  (Virtual library)  เพ่ิมเติมจากหองสมุดแบบเกา 
(http:// www.en.eun.org/eun.org2/eun/nl/innovation/content.cfm : 1) 
 ประเทศเยอรมันยังมีความเชื่อและแนวคิดและกลยุทธที่พัฒนาประเทศใหเปนไปตาม
สภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง  ฉะน้ันถึงแมวาเยอรมันจะมีความไดเปรียบในการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยี  แตเยอรมันเองก็พยายามที่แสวงหากลยุทธทางการศึกษาเปนกล
ยุทธพัฒนาประเทศ 

5.2.4  ประเทศออสเตรีย 
 ประเทศออสเตรียเปนประเทศที่ตั้งอยูตรงกลางทวีปยุโรป  (Central Europe)  
ซึ่งมีประชากรประมาณ  9 ลานคน  ซึงเทากับจํานวนประชากรของกรุงเทพ  นโยบายการ
พัฒนาประเทศของออสเตรียเร่ิมขึ้นในรัชสมัยของพระนางมาเรีย เทเรเซีย  ซึ่งไดประกาศใช
กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ  (Compulsory Education)  ในป  ค.ศ.  1777  โดยมีผลบังคับให
ประชาชนในอาณาจักรออสโตรมัน (ออสเตรีย  ฮังการี  และดินแดนบางสวนของเยอรมัน)  
(Somboon, T, 1992 : 11)  ในชวงเวลานั้นนโยบายการศึกษามุงพัฒนาคนใหอานออกเขียนได
เปนหลัก  แตในปจจุบันรัฐบาลออสเตรียไดใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศโดยนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนา  ซึ่งมีกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม  (Federal Ministry of Education , Science and Culture)  เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ  นโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเพื่อการพัฒนามีดังนี้   

 1. ความรูทางดานเทคโนโลยีพ้ืนฐานจะตองถูกสงผานโดยสื่อตาง ๆ   
 2. เรียนรูตลอดชีวิตทางดานเทคโนโลยีมาจากโปรแกรมทางการศึกษา 
 3. รัฐจะตองมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางสื่อตาง ๆ  ในแนวกวาง 

(http:// www.en.eun.org/eun.org2/eun/nl/innovation/content.cfm : 1) 

http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/nl/innovation/content.cfm
http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/nl/innovation/content.cfm


 ถึงแมวานโยบายการพัฒนาประเทศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดูเหมือนนอยแต
โดยภาพรวมประเทศออสเตรียไดมุงเนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  (Life 
- long  Education)  ความสําคัญอีกประการหนึ่งของกระบวนทัศนใหมเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
คือ  การใหการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุที่มีจํานวนมากพอสมควรในประเทศ เพราะรัฐบาล
ตระหนักถึงการพัฒนาประเทศโดยอาศัยเพียงเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือพลังคนรับทํางานคง
ไมสําเร็จ  ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกๆ  ระดับอายุก็ยังถือวาเปนนโยบายหลักของ
ประเทศอยูและไดมีการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้นและสอดคลองกับการพัฒนาโดยรวม  (Holistic  
Development)  ของประเทศตอไป 
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